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Doel
Onderwijsachterstanden zoveel mogelijk beperken bij uitval leerling/leerkracht igv Corona.

Aanpak
Uitval leerlingen
Wanneer een leerling Corona gerelateerde klachten heeft bepaald de beslisboom van het RIVM of een
leerling al dan niet naar school mag. Deze beslisboom is bekend bij ouders. Wanneer leerlingen met
klachten naar school komen en de beslisboom geeft aan dat dit niet strookt met de richtlijnen zullen
de kinderen na contact met ouders naar huis worden gestuurd.
Wanneer een leerling langer dan 2 dagen afwezig is zal er, in afstemming met ouders, zoveel mogelijk
werk mee naar huis gaan. Dit zal met name verwerkingsstof zijn. Leerkrachten kunnen geen online
lessen verzorgen. Bij langere afwezigheid en geen (langer dan 5 dagen) kan er door de leerling via
teams deelgenomen worden aan de lessen. De leerlingen hebben dan alle materialen thuis en loggen
in via teams om instructies te kunnen volgen. Voor de kinderen in groep 1-2 is dit niet haalbaar. Daar
wordt gekeken naar wat wel kan en haalbaar is.
Uitval leerkrachten
Wanneer een leerkracht klachten heeft waardoor ze getest moeten worden blijft de leerkracht thuis
tot de uitslag bekend is. Is de uitslag negatief komt de leerkracht weer naar school.
Is de uitslag positief, dan blijft de leerkracht thuis. Wanneer de klachten zodanig zijn dat de
leerkracht thuis moet blijven maar wel online les kan geven. Gaan we overschakelen naar online les.
De kinderen krijgen alle benodigde lesmaterialen thuis en loggen via een agenda in op teams.
Wanneer de leerkracht weer fysiek naar school kan en 24-uur klachtenvrij is gaan we weer over op
fysiek onderwijs op school. Na stap 2 vragen we ouders om de kinderen thuis te houden. De overige
kinderen worden opgevangen door de personen uit het plan.
Plan vervanging
Wanneer een leerkracht zich ziekmeldt en geen online les kan geven vangen we dit op school op.
Volgorde van vervanging:
1. Vervanging van vaste vervanger
2. Vervanging uit de vaste schil
3. Hilde voor de groep met ondersteuning
4. Sonja/Simone voor de groep maximaal 1 dag
5. Groep naar huis.
Wanneer een leerkracht langer afwezig blijft gaat een groep maximaal 5 dagen naar huis. Daarna

rouleren we met de andere groepen. Steeds maximaal 5 dagen achter elkaar.

Informatie voor ouders/verzorgers
Door bij langdurige afwezigheid te rouleren tussen het naar huis sturen van de groepen spreiden we
de uitval van lessen. We proberen dit te allen tijde te voorkomen. Wanneer de leerkracht kan, zullen
we overgaan tot online lessen. Wanneer leerlingen geen les op school kunnen volgen omdat er geen
leerkracht is en er ook geen online lesgegeven kan worden gaat er werk op papier mee naar huis. Dit
zal maximaal 5 dagen zijn.

